
Ministeí€ van Binnenlandse Zaken en
Koninklijksrelaties

Aan de voorzitter van de Commissie van Toez
Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
Anna van Saksenlaan 50
2593 HT Den Haag

Datum 21 november 2014
Betreft Verzoek OW m.b,t, het ondezoek naar de besluitvormrng rondom
het bepalen van vliegroutes

Geachte voorzitter,

Op 14 november 2014 hebben wij een brief ontvangen van de heeí Tjibbe Joustra,
de voorzitter van de Onderzoeksrêad voor veiligheid (ow).

Naêr aanleiding van het neerstorten van I\4alaysia Airlines op 17 juli 2014
onderzoekt de OW momenteel de besluitvorming rondom het bepalen vàn de
vliegroutes. De OW vraagt ons de CïIVD als zelfstandig en onafhankeliik expert
te verzoeken de volgende kwesties te onderzoeken en daarover aan de OW te
rapporteren:

Wat is de formele st.uctuur tussen de AIVD respectaeveli.ik I\4M en de
voor de luchtvaartveiligheid relevante partiien, zoals
luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en de ministedes m.b.t.
het informeren over veiligheidsdreigingen?
Welke ziln de concrete activiteiten van deze lwee diensten bij het
uitwisselen van informatie met voor de luchtvaart relevante partiien?
Welke anformatie hadden de AlvD en MIVD voorafgaand aan de cràsh over
de veiligheadssituatie in Oost OekEïne, en in hoeverre hebben zij deze
informatie gedeeld met voor de lLrchtvaartveiligheid relevante partijen?
Wat waren de overweqinqen om dit wel/niet te do€n?

a)

c)

Bij dezc doen wij uw commissie dit verzoek toekomen. Vanwege het belang
verdient dit ondeÍzoek naar onze mening enige urgentie. u commissie heeft voor
dit onderzoek toegang tot alle felevante informalie en zij kan rekenen op de
medewerkinq van de betrokkefcn.

b)
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Wii veeoeken u de bevindingen rechtstreeks te rapporteren aan de Raadsleden
van de OW. Wanneer de OW een openbaar rapport uitbrengt waarin bevindangen
van de CTïVD worden overgenomení zullen wU in overleg met de OVV de
betreffende delen van het ràpport toetsen op de aanwezigheid van
staatsqeheimen.

Een kopie van dit verzoek zal worden verzonden naar de heeÍ Joustra van de OVV

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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